Uchwała Nr XII /82 /08
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc oraz warunków sprzedaŜy
i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558,
Nr
113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.
1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz.
U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238) Rada Gminy
Ostrowice uchwala, co następuje:
§1. UŜyte w Uchwale określenia oznaczają:
1) najbliŜsza okolica punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych - obszar
mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o
charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze
względu na swój charakter uniemoŜliwia dostęp oraz kontakt
wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich
przepraw;
2) wydzielone stoisko - oddzielone od pozostałej powierzchni punktu
sprzedaŜy, ciąg handlowy lub lada;
3) rodzaj napoju alkoholowego – napoje alkoholowe, o których mowa
w § 2;
4) ogródek konsumpcyjny – integralna część lokalu gastronomicznego,
ogrodzona bądź wyodrębniona zlokalizowana w najbliŜszej okolicy
punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych przeznaczonych do
spoŜycia w miejscu sprzedaŜy.
§2. Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych wydaje się
odrębnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo;
2) od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa;
3) powyŜej 18% zawartości alkoholu.

§3. SprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych, zawierających
powyŜej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza
miejscem sprzedaŜy, prowadzi się w punktach sprzedaŜy, którymi są:
1) sklepy branŜowe ze sprzedaŜą napojów alkoholowych;
2) wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych
o powierzchni sprzedaŜowej powyŜej 200 m2;
3) pozostałe placówki samoobsługowe;
4) inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi
bezpośrednią sprzedaŜ napojów alkoholowych.
§4. 1. SprzedaŜ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych
do
spoŜycia
w miejscu sprzedaŜy moŜe odbywać się w lokalach gastronomicznych.
2. Podawanie napojów alkoholowych moŜe odbywać się w lokalu
gastronomicznym lub w ogródku konsumpcyjnym.
3. W jednym punkcie sprzedaŜy moŜe funkcjonować na podstawie
odrębnego zezwolenia lokal gastronomiczny oraz punkt sprzedaŜy
detalicznej, pod warunkiem, Ŝe przedsiębiorca prowadzący detaliczną
sprzedaŜ
napojów
alkoholowych
prowadzi
równieŜ
działalność
gastronomiczną.
§5. W miejscach sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych
powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spoŜywania alkoholu.
§6. SprzedaŜ detaliczna napojów alkoholowych na terenie Gminy
Ostrowice moŜe być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia Wójta
Gminy Ostrowice.
§7. 1. SprzedaŜ, podawanie i spoŜywanie napojów alkoholowych moŜe
się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i
tylko w miejscach do tego wyznaczonych w zezwoleniu.
2. Na sprzedaŜ, podawanie i spoŜywanie napojów alkoholowych na
imprezach na otwartym powietrzu wydaje się zezwolenia na zasadach
określonych w ustawie dla zezwoleń jednorazowych.
3. SprzedaŜ, podawanie i spoŜywanie napojów alkoholowych na
imprezach na otwartym powietrzu powinno odbywać w miejscu ogrodzonym
lub wyodrębnionym. SprzedaŜ alkoholu następuje na wyodrębnionym stoisku.
4. We wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu podczas
imprezy na otwartym powietrzu ubiegający się o wydanie zezwolenia jest

zobowiązany
podać
i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaŜ alkoholu.

imię

§8 1. Zabrania się sprzedaŜy, podawania i spoŜywania alkoholu na:
1) przystankach PKS;
2) w najbliŜszej okolicy obiektów chronionych: kościołów, kapliczek,
krzyŜy,
szkół
i cmentarzy;
3) w najbliŜszej okolicy Urzędu Gminy;
4) w najbliŜszej okolicy świetlic wiejskich w czasie, gdy są tam
organizowane zajęcia dla dzieci.
2. Zabrania się podawania i spoŜywania alkoholu w lokalach
prowadzących sprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych
do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy oraz w ich najbliŜszej okolicy.
3. Zabrania się sprzedaŜy, podawanie i spoŜywanie napojów
alkoholowych na imprezach organizowanych na boiskach szkolnych.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/25/2003 Rady Gminy Ostrowice z dnia
24 kwietnia 2003 r. w sprawie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy
napojów zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu
sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc podawania napojów alkoholowych
na terenie gminy Ostrowice.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy posiada kompetencję do
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych do
spoŜycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaŜy. Uchwała ma realizować generalną zasadę
ustawy o wychowaniu w trzeźwości ograniczania dostępności alkoholu oraz spoŜywania
alkoholi wysokoprocentowych (powyŜej 4,5%).
Projekt Uchwały wprowadza zasadę, Ŝe wszelka sprzedaŜ detaliczna napojów
alkoholowych prowadzona na terenie Gmin y Ostrowice wymaga zezwolenia Wójta Gminy
Ostrowice. Zasady wydawania, cofania wygaszania zezwoleń oraz opłat za korzystanie z nich
reguluje ustawa. Z uwagi na brak tak szczegółowych unormowań w zakresie wydawania
zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu na imprezie na otwartym powietrzu w uchwale wprowadza
się zapis o stosowaniu zasad i warunków jak przy wydawaniu zezwoleń jednorazowych.
Uchwała określa warunki podawania napojów alkoholowych w lokalach oraz przed
lokalami gastronomicznymi a takŜe dopuszcza moŜliwość funkcjonowania w jednym lokalu

punktu detalicznego oraz lokalu gastronomicznego, co stanowi jedyną moŜliwość
prowadzenia tzw. potocznie „ogródka piwnego”, poniewaŜ ustawa nie przewiduje moŜliwości
funkcjonowania tego rodzaju punktu sprzedaŜy. Ustawa wprowadza rozdzielenie sprzedaŜy
oraz sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych.
W Uchwale doprecyzowano ogólne ustawowe zakazy sprzedaŜy alkoholu, odnosząc
je do warunków Gminy.

